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1.Sissejuhatus 
 

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad  arengukava sõnastab organisatsiooni tegevussuunad ja plaanid aas-
tateks 2018–2023.a. 
Arengukava koostamine toimus perioodil jaanuar - juuni 2018.a.  Kokku toimus 6 seminari ja neis 
osales 34  erinevat inimest. Arengukava seminare viis läbi ja protsessi nõustas Kristjan Otsmann.  
Arengukava valmimist rahastas Kohaliku omaalgatuse programm, projekti „Ühingu arengutoe loo-
mine ja rakendamine“ raames ning see kuulub juhatuse poolt iga-aastasele ülevaatamisele. Ülevaa-
tamise käigus hinnatakse möödunud perioodi jooksul saavutatud tulemusi ning tehakse vajalikud 
parandused ja täiendused järgmiste aastate tegevus- ja ajakavas.  
 

Arengukavas kasutatakse järgmisi lühendeid: 
Ühing – MTÜ Viljandimaa Lasterikkad 
Liit -  MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit 
KOV – kohalik omavalitsus 
 
 
 

2. Sisekeskkonna analüüs  
 

2.1. Olemasolev olukord 
 
MTÜ Viljandimaa Lasterikkad on Viljandimaa Paljulapseliste Perede Ühenduse õigusjärglane ning 
on loodud 1992 aastal. Kui algusaastatel keskenduti Viljandi linna lasterikaste perede ühendamisele, 
siis nüüdseks on organisatsioon laienenud maakonnapõhiseks ja ühendab Viljandi maakonna laste-
rikkaid perekondi. Ühingu tegevuse eesmärgiks on lasterikaste perede huvide kaitse, ühingu liikme-
tele koolituste ja üldkultuuriliste teadmiste täiendamise võimaluste tagamine ning riskirühmadesse 
kuuluvate perede abistamine. 
 
Oma eesmärkide saavutamiseks organiseerib Ühing erinevaid lasterikastele peredele suunatud 
sündmusi, mis on koolitus-, õppe- ja nõustamissuunitlusega; võtab osa konkurssidest ja projektidest 
ning võtab vastu toetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt. 
 
 
2.2. VL struktuur ja juhtimine 
 
Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus igal ühingu lihtliikmel on üks hääl leib-
konna kohta. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek võib 
vastu võtta talle määratud otsuseid, kui tema kokkukutsumisel ja koosoleku läbiviimisel on järgitud 
kõiki seadusest tulenevaid ja põhikirjalisi nõudeid. 
 
Ühingu igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub 3-9 liiget ja kes määratakse 
ametisse üldkoosoleku otsusega. Ühingu töö korraldamiseks toimuvad juhatuse koosolekud, mida 
kutsub kokku volitatud juhatuse liige.  
 
Ühingu liikmeks saab astuda füüsiline isik, kelle peres kasvab liikmeks astumise hetkel vähemalt 4 

kuni 19 aastast last ja/või kuni 26 aastased päevases õppes õppivad noored, kes kuuluvad samasse 

leibkonda. 

01.06.2018.a. seisuga kuulub liikmeskonda 165 perekonda, neist 126-s peres on  lapsi kasvamas neli 

ja enam ning 39 perekonnas on osad lapsed juba suureks kasvanud. Ühingusse kuuluvad pered 
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elavad Viljandi maakonnas, v.a. neli perekonda, kes elavad naabermaakondadest  (Pärnumaal 1 

pere, Järvamaal 2 peret ja Jõgevamaal 1 pere)   

 
Teated ja info edastatakse liikmetele e-kirja teel, lisaks jagatakse infot Facebooki ja kodulehe va-
hendusel. Esimesed Ühingu ruumid asusid Viljandi linnas, Paalalinna linnaosas kortermaja keldri-
korrusel, seejärel koliti ruumid Männimäe linnaosasse. Alates 01.07.2018 puuduvad ühingul kindlad 
ruumid, kuid juhtatus tegeleb uute ruumide otsinguga. Ürituste läbiviimiseks tehakse koostööd eri-
nevate organisatsioonidega ja/või renditakse ruume.  
 
 
2.3 Rahalised vahendid 
 
Ühingu rahalised vahendid koosnevad liikmete liikmetasudest, Liidu poolt eraldatud toetustest 

(transporditoetus esma- ja toidukauba veol, ürituste toetus, ruumide üüritoetus), saadud annetustest 

ja toetustest ning ürituste osalustasudest. Lisaks toetavad Ühingu tegevust erinevad omavalitsused 

ning täiendavaid ressursse on taotletud erinevatest fondidest projektitaotluste vahendusel.  Kogu 

organisatsiooni tegevus toimub vabatahtliku töö alusel. Palgalisi töötajaid ja täitmata rahalisi kohus-

tusi ei ole.  

 
 
2.4 Teostatud tegevused 
 
Ühing korraldab liikmesperedele keskmiselt kord kuus erinevaid sündmusi ja väljasõite.  
2017 aastat võib nimetada projektide aastaks, kus mitmed algatused said rahastuse ja seeläbi toimus 
põnevaid sündmusi.  
Projekti „Viljandimaa Pärlid“ raames viidi tegevustena läbi perehommik pisikestele Piret Pääri ju-
tustustega, meisterdamine Mulgi savikojas, küünalde valmistamine Võhmas, uisutamine vastlapäe-
val, kokaring Olustveres, mahekosmeetika õpituba Energia talus.  
Projekti „Lasterikka pere elu- ja kodukeskkond turvalisemaks“ raames käsitleti koostöös Pääs-
teameti ja Eesti Punase Ristiga erinevatel koolituspäevadel elupääste ja koduohutuse teemasid nii 
teoorias kui praktikas. Päästjad külastasid soovi korral kodusid ja andsid kasulikke nõuandeid tu-
leohutuse riskide vähendamiseks.  

Projekt “Lasterikka kogukonna teadlikkuse kasvatamine” raames toimusid erinevad kohvikuõhtud 
- munadepüha eri, patsipunumine ja juuksehooldus, kuidas muuta igapäevast toitumist tervislik-
maks, jõulukombed, piparkoogid ja jõulukaunistused. 
Sel aastal tähistas organisatsioon ka 25 tegutsemisaastat. 
 
Ühing vahendab Liidu üritusi ja võimaluse korral korraldab neile ka transpordi: kevadine Suurpe-
repäev, Suvekool, Sügispäev, teatri-ja kontserdikülastused. Lisaks jagab ja vahendab Ühing mitme-
sugust Liidu ja annetajate poolt saadud esma- ja toidukaupa. 
 
Lisaks võetakse osa Liidu projektidest, mis aitavad kaasa lasterikka pere heaolule: Lapsed Kooli 
kampaania, mille käigus kogutakse lastele koolitarbeid ning Perekaardi programm. Kaarti väljasta-
takse 3 ja enama lapselistele peredele ning Perekaardi kasutajana on võimalik luua lisaväärtust oma 
perele - külastada soodsamalt muuseume, teatreid ja teemaparke ning teha taskukohasemalt sis-
seoste.  
 
Samuti vahendatakse erinevaid toetuste ja stipendiumide infot: huvikoolitoetus, Rimi heategevus-
fondi stipendium, Kredex Kodutoetus, kõrgkooli õpingute stipendium, Leo Kaagjärve fond, suur-
perede unistuste heategevusprojekt. 
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Ühing koordineeris Viljandi Toidupanga tegevust kuni 01.07.2018.a., vahendades abi nii lasterikas-
tele peredele kui Viljandimaa omavalitsuste kaudu Viljandimaal elavatele toimetuleku raskustes         
peredele. Abipakke vahendati viiel päeval nädalas. Koostöölepingud olid sõlmitud omavalitsusega, 
millele lisandus SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi toetus. Regulaarne toidukogumine toimus 
Centrumi ning Männimäe Selverist ning Uku keskuse Rimist.          
  
 

3. Väliskeskkonna analüüs  
 

3.1 Liidu liikmelisus 
 
Ühing kuulub Liidu koosseisu. Liidu tegevuse eesmärgiks on läbi huvikaitse ja koostöö suurendada 
lasterikaste perede toimetulekut ja elukvaliteeti. Liit osaleb õigusaktide väljatöötamises ja rakenda-
mises ning arendab lasterikaste perede organisatsioonide ühistegevust Eestis. Liidu liikmelisusega 
kaasnevad kohustused ja tegevused, millel on arvestatav mõju ühenduse igapäevategevuses. Liit 
annab ja loob võimalusi osa saada erinevatest tegevustest, projektidest, üritustest ja heategevuskam-
paaniatest. Paljude tegevuste edu ja abisaajate aitamine oleneb ühenduste aktiivsusest ja võimeku-
sest pakutud tegevustega kaasa minna ja ellu viia. 
 
3.2 Kohalikud omavalitsused 
 
Viljandi maakonnas on 4 omavalitsusüksust. Kohalikud omavalitsused on siiani toetanud Ühingut 
ürituste elluviimisel, transpordi korraldamisel, ruumide renditasu kompenseerimisel ning toidu-
panga töö korraldamisel. 
Tulevikus on eesmärk laiendada koostöövõimalusi Ühingu ja KOV-ide vahel, tõsta nende tead-
likkust lasterikaste perede osas ning parandada vastastikust kommunikatsiooni. 
 
 
3.3 Koostööpartnerid ja toetajad 
 
Erinevate partnerite ja toetajate abil on Ühingul olnud võimalus erinevaid tegevusi ellu viia ning 
peresid toetada. Toetatud on ürituste läbiviimist ning annetatud on toidu- ja esmatarbekaupu. Toe-
tus ja abi on tulnud heade inimeste ning ettevõtete soovist aidata lasterikkaid peresid.  
 
 

4. Missioon ja visioon 
 

Missioon  

Väärtustame ja ühendame Viljandimaa lasterikkaid peresid ja esindame nende huve. 

Visioon  

Viljandimaa Lasterikkad on ühiskonnas väärtustatud organisatsioon, mis koondab ja kaasab elu-

rõõmsaid ja aktiivseid peresid. Teeme usaldusväärse partnerina koostööd kohalike omavalitsuste ja 

teiste organisatsioonidega ning loome ühiselt lasterikastele peredele võimalusi enesearenguks ja -

teostuseks. 
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5. Strateegilised eesmärgid  
 

Visiooni saavutamiseks ja missiooni täitmiseks on Ühing püstitanud järgmised eesmärgid: 
1. Koondada ja kaasata aktiivseid liikmeid, kelle jaoks on lasterikkus rõõm ja kellel on soov 

ühingu tegemistesse panustada. 
2. Vanematele ja lastele  suhtlemis- ja arenemisvõimaluste loomine, eneseteostuse võimalda-

mine. 
3. Olla usaldusväärne partner teiste organisatsioonidega. 
4. Osaleda aktiivselt kohalike omavalitsuste perepoliitika kujundamisel. 
5. Lasterikkuse väärtustamine ning lasterikka pere spetsiifika teadvustamine. 

 

6.Tegevuskava 2018-2023 

 

 

I Koondame ja kaasame elurõõmsaid ja aktiivseid peresid 

Nr Tegevus  Toimumise aeg Vastutaja  

I.I Sõnastame sõnumid, mis selgitavad organisatsiooni ees-
märke ning tulevikuplaane 

09/2018 
 

juhatus, aktiivgrupp 

I.II Kirjeldame sammud uute liikmete vastu võtmiseks  09/2018 juhatus, aktiivgrupp  
 

I.III Sõnastame toetajaliikme statuudi 07/2018 juhatus, 
aktiivgrupp 

I.IV Kaardistame 3-lapseliste perede positsiooni ühingus – 
plussid ja miinused. Esitame tulemused üldkoosolekule 

01/2020 juhatus 

I.V Koostame põhikirja muudatusprojekti ja esitame selle 
üldkoosolekule kinnitamiseks 
 

09/2018 juhatus 

I.VI Tutvustame ühingu tegevusi avalikel sündmustel ja/või 
laatadel 

1x aastas korraldusmeeskond 

I.VII Kaardistame organisatsiooni vabatahtlike vajadused  01/2019 juhatus 

I.VIII Vabatahtlike värbamine ja kaasamine organisatsiooni te-
gevustesse on süsteemne ja läbimõeldud - loome vaba-
tahtlike registri 

01/2019 juhatus 

I.IX Vabatahtlike motiveerimine ja tunnustamine on läbimõel-
dud ja süsteemne – saadame tänumeile ning korraldame 
tänuürituse 

Tänumeilid vahe-
tult pärast sünd-
must. 
Tänuüritus 1x aas-
tas  

kommunikatsioonijuht,  
juhatus 

 

II Teeme võrdväärse partnerina koostööd kohalike omavalitsuste 
 ja teiste organisatsioonidega 

Nr Tegevus  Toimumise aeg Vastutaja  

II.I Teeme koostööd Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja selle 
liikmesorganisatsioonidega 

pidev juhatus 

II.II Teeme vastastikku kasulikku koostööd teiste organisat-
sioonidega Viljandi maakonnas 

2020 juhatus 

II.III Leiame Viljandi maakonnas sõberorganisatsiooni 2021 juhatus 
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II.IV Viljandi  maakonna kohalikus omavalitsuses on kontakti-
sikuks meie ühingu esindaja, kes vahendab infot ja seisab 
meie huvide eest 

2020 kontaktisikud 

II.V Kohtume Viljandimaa KOV esindajatega vastastikuse 
info vahetamiseks (haridus ja  huviharidus, sotsiaalteenu-
sed, majandus, keskkond, investeeringud, ettevõtlus jms) 

1x aastas juhatus 

II.VI Osaleme aktiivselt kohalike omavalitsuste perepoliitika 

kujundamisel 

Vastavalt tekkinud 
võimalustele 

juhatus 

 

III Loome ühiselt lasterikastele peredele võimalusi  
enesearenguks ja -teostuseks. 

III.I Korraldame traditsioonilise ürituse, kus osaleb kogu 
ühingu liikmeskond 

1x aastas  korraldusmeeskond,  
juhatus 

III.II Korraldame ühingu ruumides õppepäevi ja koolitusi 4x aastas korraldusmeeskond,  
juhatus 

III.III Korraldame huvipakkuvaid sündmusi liikmetele: 
vabatahtlike tänuüritus 
väikelaste perepäev 
emade tänuüritus 
koolivaheaja väljasõit sügisel 
väljakutse isadele ja isadega 
aastalõpu sündmus 
toetajaliikmete sündmus 
NB! Sündmused võivad omavahel ka kattuda 

Igale sihtgrupile  
tegevus 1x aastas 
 

korraldusmeeskond,  
juhatus 

III.IV Korraldame väljapoole suunatud sündmuse, mis kaasab 
peale organisatsiooni liikmete ka laiemat avalikkust 

1x aastas  
2020 

korraldusmeeskond, 
juhatus 

III.V Vahendame lastele ja peredele kultuuri-,  spordi- jm 
sündmuste pakkumisi 

Vastavalt tekkinud 
pakkumistele 

juhatus 

III.VI Aitame lasterikastel peredel leida võimalusi paremaks 
materiaalseks toimetulekuks 

Vastavalt tekkinud 
võimalustele 

juhatus 

III.VII Loome võimalused materiaalse abi vahendamiseks in-
ternetis 

2020 infokanali haldaja 

III.VIII Pöörame tähelepanu teismelistele noortele (rahvusvahe-
lised noortevahetus programmid) 

2020 juhatus 

 

 
IV Tagame organisatsiooni püsimise ja arengu 

 
IV.I Kaardistame ühingu ruumide vajaduse 07/2018 Juhatus, aktiivgrupp 

IV.II Meil on olemas ühingu ruumid, mis toetavad ühingu ees-
märkide elluviimist ja planeeritavaid tegevusi 

09/2018 juhatus 

IV.III Loome ühingule uue kodulehekülje, arendame ja täien-
dame seda 

2018 infokanali haldaja 

IV.IV Arendame organisatsiooni Facebooki lehekülge ja sisus-
tame seda värske infoga 

pidev infokanali haldaja 

IV.V Teostame  „Mängumaa“ unistuse. Mängumaa on koht, 
kus on võimalus korraldada koolitusi. See laste maja on 
oma aiaga keskus, kus pakume teenuseid laiemalt. Pa-
kume lastehoidu (koostöö toetajaliikmetega) 

2022 juhatus 

IV.VI Avaldame organisatsiooni tegevusi tutvustavaid artikleid 
ning kuulutusi kohalikes meediakanalites (vallalehed + 
Sakala) 

4x aastas kommunikatsioonijuht 

 


